
Pořadové číslo:  20/4.2.7. 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 30.08.2021 

Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 9. 2021 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku 

p.č. 1205/1 v k.ú. Žeravice  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 

1205/1 orná půda dle geometrického plánu č. 641-131/2021 označené novým p.č. 1205/4 o výměře 

450 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů M*** a 

M*** P***, bytem *** za kupní cenu 135.000,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH - 

cena v místě a čase obvyklá. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednala opakovanou žádost o převod části pozemku p.č. 1205/1 v k.ú. 

Žeravice jeho současnému uživateli na 3. jednání 22.3.2021 s kladným stanoviskem. 

 

Místní výbor Žeravice: 

Místní výbor Žeravice se k převodu předmětné části pozemku vyjadřoval kladně v r. 2015. Ve 

vyjádření k opětovné žádosti o prodej ze dne 15.4.2021 Místní výbor Žeravice uvedl, že s prodejem 

užívané části pozemku souhlasí. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb konstatuje, že v lokalitě již byly v minulosti převedeny 

pozemky, m.j. i část pozemku p.č. 1205/1 v k.ú. Žeravice do vlastnictví jejich uživatelů 

 

 



Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti na 24. jednání dne 7.4.2021 doporučila Radě města Přerova schválit 

záměr úplatného převodu části pozemku dle návrhu usnesení. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 61. schůzi dne 29.4.2021 schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod části pozemku p.č. 1205/1 v k.ú. Žeravice. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 

30.4. do 16.5.2021. 

Rada města Přerova na 68. schůzi dne 19.8.2021 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

úplatný převod části pozemku dle návrhu usnesení z majetku města. 

 

Důvodová zpráva: 

Pozemek p.č. 1205/1 orná půda o celkové výměře 4020 m2 v k.ú. Žeravice se nachází v okrajové části 

místní části Žeravice v lokalitě ohraničené tokem potoka Olešnice a účelovou komunikací, která vede 

podél rekreačních chat. Uvedený pozemek je z části užíván k zahrádkářským účelům, z části je volný a 

nevyužívaný. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Přerova. Nachází se v zastavěném území 

obce ve funkční ploše R - plochy rekreace - RR rekreace rodinná 

Část tohoto pozemku užívá na základě pachtovní smlouvy uzavřené dne 11.8.2014 na dobu neurčitou 

pan M*** P***, bytem *** jako zahradu. Pan P*** již v r. 2015 požádal o odprodej užívané části 

pozemku. Rada města Přerova na 30. schůzi dne 12.11.2015 schválila záměr statutárního města 

Přerova – úplatný převod předmětné části pozemku. Pan Pochylý následně z finančních důvodů od 

koupě pozemku ustoupil.  

Dne 3.3.2021 pan P*** s manželkou M*** požádal opětovně o odprodej užívané části pozemku. Rada 

města Přerova na 61. schůzi dne 29.4.2021 schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod části pozemku p.č. 1205/1 v k.ú. Žeravice. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 

30.4. do 16.5.2021. 

Bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu, kterým byla z pozemku p.č. 1205/1 v k.ú. Žeravice 

oddělena část označená novým p.č. 1205/4 o výměře 450 m2, která bude předmětem převodu do jeho 

vlastnictví. 

Dle znaleckého posudku vyhotoveného znalcem *** byla cena zjištěná stanovena ve výši 76.310,- Kč, 

tj. cca 169,- Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá byla stanovena ve výši 135.000,- Kč, tj. 300,- 

Kč/m2. Kupní cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Manželé P*** souhlasili s kupní cenou 

ve výši ceny v místě a čase obvyklé a úhradou nákladů za vkladové řízení. Současně uhradili náklady 

za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání převod části pozemku, který se 

nachází v okrajové části místní části Žeravice a je užíván jako zahrada v ploše rekreace, 

stávajícímu uživateli.  

 

 


